
 

Ultravijolični čistilnik

UV Sanitizer

 
Tehnologija ultravijoličnega
čiščenja

Očisti 2 glavi ščetke**

Čisti brez kemikalij

Napolni baterijo 1 zobne
ščetke***

 

HX6907/01

Pomaga uničiti bakterije in mikrobe na glavah
ščetk*

Uniči do 99 % bakterij in virusov*

Glede čistoče glav ščetke Sonicare ste lahko brez skrbi, če jo čistite z našo posebej

za to zasnovano tehnologijo za ultravijolično čiščenje. Ta namreč uniči do 99 %

bakterij in virusov*, in to brez kemikalij.

Uniči bakterije in viruse na glavah ščetke
Očistite svoje glave ščetke** z dotikom gumba

Glave ščetke so obsijane z razkuževalno svetlobo

Varna in enostavna uporaba
Posebej zasnovano za uničevanje bakterij na glavah ščetk Sonicare*

Med čiščenjem glav ščetke napolnite baterijo zobne ščetke

Po 10-minutnem čiščenju se pripomoček sam izklopi



Ultravijolični čistilnik HX6907/01

Značilnosti Specifikacije
Razkuževalna ultravijolična svetloba

Obsijte glave ščetke z razkuževalno svetlobo:

reflektor ultravijoličnega čistilnika svetlobo

porazdeli po celotnem zgornjem delu glave

ščetke in tako zagotovi optimalne rezultate.

Za čiščenje preprosto pritisnite gumb

Enkrat pritisnite gumb za aktiviranje

ultravijoličnega čistilnika.

Samodejen izklop

Preprosto in varno: ultravijolični čistilnik se po

končanem 10-minutnem ciklu čiščenja sam

izklopi.

Polnilnik Sonicare je priložen

Med čiščenjem in osvežitvijo glav ščetke

napolnite baterijo zobne ščetke Sonicare. (Ni

združljivo s ščetkami DiamondClean,

DiamondClean 9000 ali DiamondClean

Smart. Zobna ščetka ni vključena.)

Zasnovano za Sonicare

Poskrbite, da bo vaša zobna ščetka vsakokrat

temeljito očiščena. Naša tehnologija

ultravijoličnega čiščenja je zasnovana posebej

za uničevanje bakterij na glavah ščetk

Sonicare.*

 

Zasnova in izdelava
Barva: Bela

Napajanje
Napetost: 110–220 V

Servis
Garancija: 2-letna omejena garancija

Enostavna uporaba
Prileganje glave ščetke: Prilega se vsem

glavam ščetk

Polnilnik zobne ščetke Sonicare: Ni združljivo

z naslednjim, DiamondClean, DiamondClean

9000, DiamondClean Smart, Prestige 9900

Trajanje cikla ultravijoličnega čiščenja: 10

minut

Priloženi predmeti
Ultravijolični čistilnik: 1

* H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1. Za uporabo z izdelki

InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S),

ProResults (C1) in Premium Plaque Control (C3)).

* * združljivo z vsemi glavami ščetk za odrasle
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